
Захищаймо і будуймо з Богом нашу Україну!

Україна є. Україна Буде!
Не тільки люди несуть свої хрести, а й родини, держави та нації. І не випадково… Бо завинили і

повинні спокутувати. І від нас усіх разом залежить чи тягар важчатиме,чи ні.

Україна несе хреста, який поділений на 50 млн. маленьких хрестиків – це кожен з нас. І в ці важкі дні хай

кожен з нас відчує себе ще раз частиною гордого,нескореного народу. У наших руках – майбутнє України.

В цей час хай кожен спитає себе: «Що особисто я зробив і чи все для перемоги над ворогом?»

В народі побутує думка, що якби всі люди скинули хрести зі своїх пліч, вважаючи, що кожен несе

найтяжчий, то коли б знову довелося вибрати для себе хреста, кожен вибрав би свій, хоч вважають, що

хрест сусіда – легший.

Галині Мельничук, бабусі маленької кароокої

дівчинки Калини із Снятина, в далеких післявоєнних роках

наснився сон: у вві сні вона бачила блакитне небо, без

жодної хмаринки, чисте-чисте. А на небі – великий

заквітчаний білий хрест з написом «Україна буде».



Кожен куточок нашої Батьківщини чудовий і неповторний. І саме за цю землю, таку різну, таку

неповторну боролися майданівці, заради неї пожертвувала своїм життям «Небесна сотня».

Заради незалежності і волі рідної землі і сьогодні воюють українці . І ніхто з нас не має права

забути те, що сьогодні відбувається на Сході, забути тих, хто щодня сьогодні ризикує своїм життям, і

тих, хто віддав своє життя за рідну землю…У цей день помоліться і за тих, кого закатували вороги, за тих

дітей які були вбиті і згвалтовані, за матерів і жінок, яких вже ніколи не обіймуть руки чоловіка, сина…

Але хай вороги знають, що нас не зламати, що ми сильні духом.

Дорогі земляки! З Богом вірте, моліться, будуйте і боріться за нашу Україну і не лише на

словах.

Разом ми – нездоланна сила. Ми переможемо!

Слава Україні! Героям Слава!



Україна є. Україна Буде!

Розквітнеш! Сплетеш волосся в косу!

Підхопиш дзвінко пісню солов'я!

І зникне ворог, як бур'ян в покосах -

Усе минає і мине війна...

Розквітнеш! Вдягнеш в неділю вишиванку,

Хвалу Господню в небо вознесеш!

Піднімеш Суми, Маріуполь, Харків!

Донбас і Крим додому повернеш!

Розквітнеш! Хай майорить блакитно-жовтий!

Хай знає світ Твою величну міць!

Настане ранок чистий, переможний,

Потягне сонях голову в блакить!

Розквітнеш! Зітреш з лиця ворожі танки!

В столиці знову заспіваєш Гімн!

Та так з душі, щоб бігали мурашки,

Щоб аж здригнувся сам Єрусалим!

Розквітнеш! Розквітнеш, Мила, обіцяєм!

Ще зовсім трошки, Ненько дорога!

І зникне ворог, як пітьма з світанку -

Усе минає і мине війна...

Софія Федина-Прилуцька


